CZY ZNASZ ZASADY SAVOIR-VIVRE'U?
W KAŻDYM PYTANIU ZAZNACZ JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ
1. Przyjeżdża do ciebie znajoma/my z innego miasta. Zabierasz ją/jego na imprezę organizowaną
przez twoich przyjaciół, których ona/on nie zna. Jak się zachowujesz po wejściu:
A. Witasz się z przyjaciółmi, oczekujesz, że znajoma sama się przedstawi.
B. Przedstawiasz jej każdego znajomego po kolei.
C. Zwracasz na siebie uwagę wszystkich, przedstawiasz swoją znajomą całej grupie.
2. Jedziesz windą z dwiema nieznajomymi osobami. Wysiadasz jako pierwszy/sza. Co robisz?
A. Mówisz: " Do widzenia".
B. Nic nie mówisz.
C. Mówisz: "Dziękuję".
3. Na niedzielny obiad przychodzą znajomi twoich rodziców, których nigdy nie miałeś/łaś okazji
poznać. jak się zachowujesz?
A. Podchodzisz, przedstawiasz się, podajesz pierwszy/sza rękę.
B. Stoisz z boku, kiwasz głową na powitanie.
C. Podchodzisz i witasz się, ale nie podajesz ręki, chyba, że pierwsza zrobi to osoba dorosła.
4. Dzwoni do ciebie kolega. Mówi, że złamał nogę i nie pojedzie w ferie na obóz sportowy, na który
mieliście jechać razem. Która reakcja jest dla ciebie właściwa?
A. " No nie... Bez ciebie nie będzie tak fajnie... Niech ci się szybko zrasta, to latem pojedziemy na
obóz żeglarski".
B. " No nie... Długo będziesz leżał? Jak ja złamałem nogę, to do dziś mnie boli".
C. "No nie... A będzie tak fajnie. Mam nową deskę i są tam super trasy"
5. Dzwoni do ciebie twoja dobra koleżanka i mówi, że wreszcie ma nowego psa. Jest bardzo
szczęśliwa. Jak reagujesz?
A. " A kto będzie z nim wychodził rano?"
B. " Mój Tobi też jest świetny. Nauczył się już aportować".
C. " Wspaniale od dawna chciałaś mieć psa. Prześlij mi zaraz zdjęcia. Jaki ma charakter?"
6. Jedziesz autobusem i chcesz ustąpić miejsce starszej pani. Jak to robisz?
A. Wstajesz bez słowa.
B. Wstajesz i mówisz: "Proszę, może pani usiądzie?"
C. Wstaje i mówisz: "Niech pani siada".
7. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
A. Pierwsza przedstawia się kobieta, potem mężczyzna.
B. Najpierw przedstawiają się osoby z grupy, potem pojedyncza osoba.
C. Osoba młodsza nie wyciąga pierwsza ręki na powitanie starszej osoby.
8. Która zasada dotycząca zachowania przy stole jest prawdziwa?
A. Gdy obok talerza ułożonych jest wiele sztućców, najpierw używamy tych najbliżej talerza.
B. Gdy kończymy jeść, nóż i widelec układamy na krzyż.
C. Do jedzenia ryby nie używamy noża.
9. Twoja rodzina urządza ci przyjęcie urodzinowe. Dostajesz kilka prezentów. Jak się zachowujesz?
A. wszystkie prezenty odkładasz na kupkę i później postanawiasz się nimi zająć.
B. Każdy prezent rozpakowujesz, oglądasz i dziękujesz ofiarodawcy, nawet jeśli ci się nie podoba.
C. Odpakowujesz każdy prezent, krótko dziękujesz za te nietrafione, a doceniasz te, które ci się
naprawdę podobają.
10. Twój dobry znajomy krytykuje twój sposób ubierania się, mówi, ze wyglądasz nieciekawie. Ty
jesteś zadowolony ze swojego wyglądu i nie chcesz nic zmieniać. jak reagujesz?
A. " To twoje zdanie, ja myślę inaczej"
B. "Odczep się, sam jesteś nieciekawy"
C. " Daj spokój, a co niby ci się nie podoba?"
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